
Valg er alltid spenn-
ende når det er
mange dyktige kan-
didater som stiller.
Sigrid Ag stilte som
1.visepresident-
kandidat sammen
med 5 andre 
kandidater. Sigrid fikk
flest stemmer av alle
de seks og har et klart
flertall bak seg 
(47 stemmer). 

1.visepresident i SIE
er ikke det samme
som 1.visepresident i 
Norgesunionen. Visepresidenten skal
arbeide for ulike programmer. De andre
visepresidentene som ble valgt er Marie-
Claude Bertrand (Frankrike),  Emine Erden
(Tyrkia) ogAnna Wszelaczynska (Polen).

Det var også hard kamp for å bli den
neste SIE presidenten (president elect)
for 2017-2019. Begge kandidatene er
dyktige og det ble Renata Trottmann
Probst fra Sveits som gikk av med seieren.
Dessverre ble ikke Hafdís Karlsdóttir fra

Marit Øgar Aasbrenn                                 Aud B. Skare
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Island valgt. Dermed har
vi fra Norden bare Sigrid
med i det utvidete SIE
styret. 

På dette guvernør-
møtet var det mange
valg. Nesten hele det ut-
videte SIE styret ble
skiftet ut. Siden alle valg
skal være skriftlige og det
ble noen ekstra valg-
omganger, tok det mye
tid av lørdagens møte.
Jeg synte det er alltid like
spennende når det er
flere valg hvor det er flere

kandidater enn det som skulle velges. 

Maria Elisabetta de Franciscis fra Italia
tar over som nye SIE presidenten fra
høsten. 

SI presidenten 2017-2019 skal komme
fra SIE. Det velges blant de fire siste SIE
presidentene og hvilke som stiller
kommer vi tilbake med.

AUD B. SKARE
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HUSK!
Dersom klubben har medlemmer
som ennå ikke leser/kan åpne 
e-post med vedlegg, husk å kopiere
guvernørinfo til dem - på papir!

På guvernørmøtet i Lisboa:
SIGRID AG 
– valgt til 1. visepresident i SIE!

Juni med sommerhimmel og frodig
grønt på busker, gress og trær. Endelig
er de lange lyse kveldene her, og ferien
står for døren. Vi gleder oss til lange
late dager og dager fulle av opplev-
elser. Det blir forhåpentligvis mer tid
til kjærester og ektefeller, barn og
barnebarn, venner og venninner – og
til oss selv.

Hovedsaken denne gangen er
guvernørmøtet i Lisboa der Sigrid Ag
ble valgt til  1. visepresident i SIE! Vi
gratulerer og er mektig stolte. Vi vil
også få gratulere Oslo-klubben med
Best Practice Awards i kategorien
Økonomisk utvikling og Arendal-
klubben og Norgesunionen med hver
sin 5. plass. To soroptimister fikk denne
gangen reisestipend for å delta på
guvernørmøtet. Det har Ingrid skrevet
mer om.  Sammendraget av
rapporten Progress of the World´s
Women 2015-2016 er også inter-
essant lesning.

Forøvrig ønsker vi alle en riktig god
og oppbyggelig sommer der
batteriene lades og D-vitamin-
lagrene fylles!

På vegne av redaksjonen

MARIT  ØGAR AASBRENN

Vi gratulerer Sigrid og Harstadklubben som hun er medlem i!

info

Juni



SIE deler ut priser innen fem
kategorier
1. Utdanning
2. Økonomisk utvikling
3. Eliminering av vold mot kvinner
4. Helse
5. Miljø

Oslo-klubben fikk sin første-pris for
«Mapula- broderiprosjektet i
kategorien Økonomisk utvikling. 

Det var kjempestas for oss fire norske
å få motta diplomet på vegne av Oslo
fra Maria Elisabetta de Franciscis og
Ulla Madsen. 

Prosjektet startet allerede 1991 og er
et samarbeidsprosjekt mellom Oslo
klubben og SI Pretoria i Sør Afrika.  Jeg

På guvernørmøtet i Lisboa:
Oslo-klubben 
fikk ”Best
Practice
Award 2015”

Oslo-klubben fikk den norske prosjektprisen i 2013 for dette prosjektet; fra
v.: Ass.programansvarlig på unionsplan, Kari Mittet, president i Oslo-klubben Tove
Børresen, Monica Faye (initiativtaker til prosjektet) også fra Oslo-klubben og
unionspresident Gerd Halmø.

Det er ofte klubber har jubileum. 
Du kan finne invitasjoner på Norges
hjemmeside og SIEs hjemmeside. 

På siste guvernørmøte fikk vi tre
invitasjoner:

Soroptimistklubb Wien Donau –
Wien, Østerrike feirer 50 års jubileum
22.-24. April 2016. 
Kontakt enten presidenten; Dr. Carole

D. Reinhart (carole@cdreinhart.com)
eller sekretæren Karin Tripp
(k.tripp@aon.at).

To klubber i Romania feirer 20 års
jubileum:
SI Brasov – Romania som feirer
allerede 17.-20 september 2015. Regis-
teringsfristen er 31. juli 2015 og 
registreringen finner du på www.sor-
optimist.org.ro/SIBrasov.html.

INVITASJONER TIL JUBILEUM I EUROPA!

President: 
Maria Elisabette de 
Franciscis - Italia
Påtroppende President: 
Renata Trottmann Probst - Sveits
Avtroppende president: 
Ulla Madsen - Danmark
1.visepresident: 
Sigrid Ag - Norge
Vise-president: 
Emine Erdem - Tyrkia

har sjøl et av de flotte nettene og alle
de som har sett det syntes de er flotte.
Det gis ut en brosjyre over de som
vinner pris. Den finner du på SIEs
hjemmeside, link http://www.
soroptimisteurope.org/programs/
best-practices.

Norge fikk også to femte plasser.
Norgesunionens Mentorprogram fikk

femte plass i kategorien Øko-
nomisk utvikling. 

Arendal-klubbens prosjekt
«Every little drop counts» fikk
femte plass i kategorien Miljø.  

Det er unionen som sender inn
prosjekter til SIE, hvor en komite
som velger ut de beste.

SI Slatina - Romania feirer 24.-27.
september 2015. Registeringsfristen er
15.august 2015 og registreringen
finner du på
www.soroptimist.org.ro/
SISlatina.html.

Reis ut i verden og opplev
nye kulturer og møt nye 
soroptimistvenner!

Vise-president: 
Marie-Claude Bertand – Frankrike
Vise-president: 
Anna Wszelaczynska – Polen
Program Direktør:
Marléne van Benthem – Nederland
Assisterende Program Direktør:
Caroline Junier – Sveits
Ekstensjonskomite: 
Gerda Rosiers – Belgia
Asha Wamuthoni Abdulrahman –
Kenya
Elisabeth Meisinger – Tyskland

Lovkomite:
Lénia Lopes – Portogal
Judica Marjan van Riessen 

Nederland
Karla Greipl – Tyskland
Studiestipendkomite:
Maria Luisa Frosio – Italia
Mariana Abrantes de Sousa 
Portogal
Elena Savo – Romania
Finance Controller: 
Verena von Tresckow-Bronke -
Tyskland

SIE - utvidete styre for 2015-2017
FAKTA



Den 27. april 2015 lanserte UN
Women en svært interessant rapport
om kvinners likestilling og fremgang. 
Rapporten ble presentert på et his-
torisk viktig tidspunkt. FN forbereder nå
finansiering i forbindelse med sin tredje
utviklingskonferanse i juli 2015, og FN
skal avgjøre de nye bærekraftsmålene
(SDGs) i september 2015.  Den ferske
rapporten er på ca. 350 sider!

Likestilling er ensbetydende med
menneskerettigheter.  Mye er skjedd
siden Beijing deklarasjonen i 1995, men
plattformen har ennå ikke resultert i
like muligheter for kvinner. Rapporten
stiller mange spørsmål: hvorfor
arbeider globalt sett kun halvparten av
kvinner i yrkesaktiv alder, og hvorfor
tjener kvinner fortsatt mye mindre enn
menn? Rapporten bekrefter at kvinner
på verdensbasis gjennomsnittlig tjener
24 % mindre enn menn, og kvinner i
Sør Asia er dårligst betalt - de tjener
33% mindre enn menn.  Den under-
streker også et signifikant gap mellom
rike og fattige kvinner.

Betalt/ubetalt arbeid er et viktig
tema. Man drøfter inngående hvordan
man skal få menn til å ta større ansvar
for omsorgsarbeid, samtidig som det
etterlyses bedre sosialpolitikk for å
støtte kvinner som ikke er i lønnet
arbeid, og ikke mottar noen form for
trygd/pensjon. I forbindelse med
lanseringen var det stort fokus på ald-
rende kvinner, som hele livet har vært
omsorgspersoner og lever lengre enn
menn, men hvem tar omsorgen for
dem når de blir gamle?

Ønskelisten er lang mht endringer,
men det nevnes spesielt tre områder:
-  Likestilling og like rettigheter 
for kvinner

-  Gi kvinner og menn like 
muligheter til betalt/ubetalt arbeid

-  Retten til å gi omsorg og retten til å 
få omsorg

Rapporten foreslår 10 prioriterte
områder for offentlig handling:
1.  Skape flere og bedre jobber for 

kvinner
2.  Redusere yrkesdelingen og gi lik 

lønn for likt arbeid
3.  Sikre kvinner en sikker inntekt 

gjennom hele livet
4.  Erkjenne, redusere og fordele 

ubetalt omsorg og hjemmearbeid
5.  Investere i sosiale tjenester som 

ivaretar kjønnsperspektivet
6   Øke ressursene for å oppnå reell 

likestilling
7   Støtte rettighetskrav fra kvinne

organisasjoner, skape policy 
agendaer på alle nivå

8  Skape et globalt miljø for realisering 
av kvinners rettigheter

9   Bruke menneskerettighets
standarder for å skape politikk som 
fører til endringer

10  Generere bevis/dokumentasjon for 
å oppnå fremgang for kvinners øko
nomiske og sosiale rettigheter

Generalsekretær Ban Ki-moon
påpeker viktigheten av at rapporten
foreligger før målene for Post 2015 skal
meisles ut.  Både funnene og anbefal-
ingene understreker behovet for å re-
spektere og promotere kvinner og
jenters spesielle rettigheter og behov,
slik at likestillingsperspektivet kan in-
tegreres i alle dimensjoner av bære-
kraftig utvikling. 

I sitt forord understreker
visegeneralsekretær/leder av UN
Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, at
167 land har rapportert på im-
plementering av Beijing plattformen.
Dette er et godt utgangspunkt for å
sjekke status på likestilling rundt om-
kring i verden. Funnene viser at vi
trenger store og små endringer. Menn
må påta seg omsorgsarbeid og
arbeide for holdningsendringer.  Hun
er enig med FNs generalsekretær at
vår generasjon har potensial til å få
slutt på fattigdommen og gjøre
kvinner og jenter selvstendige.  Vi vet
hva vi trenger for å oppnå 50:50 for vår
planet innen 2030.  La oss alle starte
en synlig endring, spesielt for de mest
marginaliserte.  Mitt håp er at hver og
en blir inspirert av en voksende beveg-
else for likestilling.  Til dette trenger vi
bevissthet, ikke minst fra beslutt-
somme ledere, sier leder av UN
Women.

Det blir spennende å følge med frem-
over.  Klarer man å gå fra ord til hand-
ling? Vil de nye bærekraftsmålene føre
til de ønskede endringer? Hvor langt
er den globale likestillingen kommet i
2030? Som soroptimister har vi lovet å
være a global voice for women.   Det
forplikter både deg og meg!

GERD LOUISE MOLVIG
Guvernørsuppleant

RAPPORTEN FRA UN WOMEN
ER SOM ET FLAGGSKIP



Krisztina Merényi (42) til venstre
på bildet og Viktoria Varga (38) var
de to heldige vinnerne av
studiestipendet som utlyses av
Norgesunionen annethvert år.  Disse
to soroptimistvenninnene er begge
journalister og jobber i dag som
henholdsvis guide for japanske tur-
ister/ historiker og som reklamekon-
sulent. De har i løpet av sin relativ
korte karriere i Budapestklubben
(én av fire klubber i Ungarn) vært
aktive i klubbens PR- og program-
arbeid, samt initiativtakere til en
rekke veldedighetsprosjekter som
støtter barn med sjeldne syndromer.
De deltok også som bidragsytere til
Guvernørmøtet som ble avholdt i
Budapest i 2012. For øvrig
imponerte de juryen i Norges-
unionen med sin profesjonelle og
innholdsrike søknad som utpekte
seg blant de fire andre søkerne. 

I ti dager, fra 22.05 til 01.06, gjen-
nomførte de to energiske
ungarerne den reneste «tour de
force» gjennom hele Rogaland fra
nord til sør. Alle fem soroptimist-
klubber i distrikt Sør-Vest, under
kyndig koordinering av distriktskon-
takt Kjersti Øgaard, sto som verts-
skap og guider for gjester som - til
tross for skikkelig vestlandsvær (!) 
– var mektig imponerte over norsk
natur og gjestfrihet. 

Oppholdet startet med en lunsj på
Oljemuseet i Stavanger i regi av
Stavanger soroptimistklubb, før
turen gikk videre over Boknafjorden
til Haugesund og omegn sor-
optimistklubb. Her hadde Krisztina
og Viktora sin base i den idylliske
gamlebyen i Skudeneshavn, med
turer både til Haugesund, viking-

garden og historiesenteret på
Avaldsnes. Ferden gikk så videre til
Strand soroptimistklubb med privat
innkvartering på Jørpeland. Herfra var
veien kort opp til den store attrak-
sjonen Preikestolen som de sporty
damene hadde gledet seg spesielt til å
oppleve. Og selv med forsiktige skritt i
tjukk tåke og null sikt, nådde de
toppen og fikk et minne for livet. 

Jæren soroptimistklubb tok så over
stafettpinnen og bød på mektige
naturopplevelser langs Jær-strendene
og de grønne heiene på Høg-Jæren.
Høydepunktet for soroptimistene på
Jæren var nok å bli invitert til
Krisztinas og Viktorias spesielle
ungarske gjestebud med deilig mat
og drikke. Og dette er noe de virkelig
kan! Foruten å være aktive yrkes-
kvinner og engasjerte soroptimister,
driver de nemlig i fellesskap en
Gourmetklubb hvor spesielt inviterte
gjester får nyte slow-food og kultur-
innslag fra alle verdens hjørner. Den
kulinariske aftenen ble etterfulgt av et
opphold hos Sandnes soroptimist-
klubb som kunne by på flott sightsee-
ing av både urban og landlig karakter. 

De siste tre dagene av sitt opphold
tilbrakte gjestene i Stavanger under
R&L-møtet. De fikk delta på Yngre-
treffet hvor de holdt et innlegg om
ekstensjon sett fra et ungarsk per-
spektiv. Videre deltok de på den
sosiale sammenkomsten fredag kveld.
Her ga de en flott presentasjon som
gjennom bilder, tale og tekst infor-
merte publikum om soroptimismen i
Ungarn, slik den har utviklet seg gjen-
nom landets turbulente historie og
frem til dagens modernisering av 
organisasjonen.  Denne kvelden på
Røde sjøhus gjennomførte de også en

populær quiz med spørsmål om
Ungarn og fikk anledning til å treffe
deltakere fra vennskapsklubben
Tønsberg. 

Krisztina og Viktoria sitter igjen
med mange og varme inntrykk fra
sin norske soroptimist-odyssé. De
har lært mye, blitt inspirert og
knyttet mange nye og varige venn-
skapsbånd med søstre som har fulgt
appellen med å hjelpe, tjene og vise
oppriktighet i vennskap!  Denne
gjestfriheten har de satt veldig stor
pris på, noe de også viste med å dele
ut flotte gaver til alle som tok i mot
dem under oppholdet. Til gjengjeld
er vi norske soroptimister blitt be-
riket med to nye og særdeles
hyggelige bekjentskaper i vårt
stadig større soroptimistnettverk. Vi
håper å treffe dem igjen i oktober
neste år – da er vi nemlig alle
invitert til å feire Budapest-klubben
sitt 25 års jubileum. Takk for besøket,
Krisztina og Viktoria, og på snarlig
gjensyn!

INGRID LØLAND

Soroptimistbesøk fra Ungarn

Her er Krisztina og Viktoria sammen
med unionspresident Gerd Halmø



Guvernørmøtet i Lisboa - 29.-31. mai 2015

Ulla Madsen (president til oktober), Maria Elisabetta de Franciscis ( president fra
oktober) og Renata Trottmann Probst - Sveits - påtroppende president (fra oktober).

Årets guvernørmøte foregikk i Lisboa.
Det var «tidlig» guvernørmøte i år
siden alle føderasjonene skulle være
ferdig med sine møter før SI har sin
verdenskonferanse i Istanbul. Siden
guvernørmøtet foregikk samtidig som
representantskapsmøtet i Stavanger,
fikk vi bare vært på guvernørmøtet.

Lisboa møtte alle de 180 soroptimis-
tene med varme og flott vær. Vi var fire
fra Norge; Aud Baadstrand Skare
(guvernør), Gerd Louise Molvig
(guvernørsuppleant som møtte som
guvernør), Ingrid Løland (guvernør-
suppleant som silent observer) og
Agnes Vogt (lov-arbeidsgruppa). 

Fredag kveld etter middagen hadde
guvernørene et «brainstorming» møte.
Det ble ledet av Anne Simon (leder av
headquarter) og Maria Elisabetta de

Franciscis (påtroppende president).
Det ble diskutert hvordan vi skulle få
og beholde medlemmer. Mye dis-
kusjon ble det også med hensyn til
emblemet og logo. SIE har likt emblem
og logo, mens de andre føderasjonene
har ulike logoer.

Lørdag morgen startet med lysten-
ning og navneopprop. Ulla Madsen
holdt tale for guvernørmøtet. Vi har
mistet 350 medlemmer. Det er et
viktig punkt både å få nye og yngre
medlemmer, samtidig som vi beholder
medlemmene våre. Det er kommet til
21 nye klubber. Seks nye klubber skal
chartres, men samtidig er noen
klubber gått inn. Hver gang en klubb
dør, må vi prøve å chartre en ny klubb.
Vi må bli mer synlige og trenger en
profesjonell kommunikasjonsgruppe.

Hun kom også inn på at det aldri har
vært så mange flyktninger siden andre
verdenskrig. Vold mot kvinner er ofte
et stort problem i flyktningeleirene. 

I år var det mange valg siden nesten
hele SIEs utvidete styre ble byttet ut.
Renata Trottmann Probst ble valgt som
påtroppende president 2017-2019.
Siden det var flere kandidater på
mange av postene, ble det flere valg-
omganger. Alle personvalg er skriftlige,
og det ble mye telling for tellekorpset.
Vi var kjempefornøyd med at vi fikk inn
Sigrid Ag som 1. visepresident. Dess-
verre kom ikke flere nordiske kan-
didatene inn. Resten av valget: se
Faktaboks. For øvrig bør Norges-
unionen fortsette å arbeide for at
guvernørmøtet gjennomføres mer
profesjonelt – det bør absolutt ha en 

egen møteleder.  Det ble mye «frem og
tilbake», spesielt under valget.

Neste punkt på sakslista var lover og 
vedtekter. Agnes Vogt har vært med i
en gruppe som har arbeidet med lover
og vedtekter. Konklusjonen fra gruppa
var at selv om de hadde laget et for-
slag til forenklete lover, ønsket de et
mandat til en total revisjon av både
lover og vedtekter til neste møte.
Guvernørmøtet ga sitt samtykke til
dette, selv om flere unioner ønsket at
dette gikk raskere, slik at de kunne

Fra høyre: Aud Baadstrand Skare (guvernør), (Gerd Louise Molvig,
guvernørsuppleant som møtte som guvernør), Agnes Vogt (lov-
arbeidsgruppa) og Ingrid Løland (guvernør-suppleant som silent
observer)



oppdatere sine lover og vedtekter. 

Mange av prosjektrapportene ble
vedtatt. Vi har ikke vært klar over at
rapportene brukes av så mange i deres
arbeid, så skriv PFR! Det var også opp-
fordringen fra styret. PFR-skjemaet
ligger på nettet og er enkel å fylle ut.
Man kan t.o.m. rapportere på god
lobbyvirksomhet.

Det fortsettes å arbeide med en 
Afrikansk føderasjon, men de er dess-
verre for få medlemmer ennå. Det skal
være et møte på Madagaskar for å
jobbe videre med dannelsen av fødera-
sjonen. Opplæring er alltid et tema på
møtene. Afrika har problem med at
internett ikke er så godt utbygd. Dette
er også et argument for at The Link ikke
kommer på nett med det første. Det ble
heller ikke valgt noen Link-redaktør,
siden Maria Elisabetta de Franciscis
skulle tenke videre på kommunika-
sjonsstrategien.

Det var tale fra SI presidenten Ann
Garvie. I hennes tale var det to hoved-
temaer. En av tre jenter opplever enten
mental eller fysisk vold. Vi må fremme
likestilling mellom kjønnene. Hun kom
inn på at styrene i SI og føderasjonen
er store, og kanskje for store. Hun opp-
fordret alle til å komme på verdenskon-
feransen. Hun hadde som mål at hun
hver dag skulle gjøre noe som skremte
henne. Hun oppfordret oss til å bli
modige.

Saken som skapte mest engasjement,
var hva som skulle gjøres med de

pengene som var satt av til mulig SI
kontingentforhøyelse. Forslaget som
til slutt fikk flertall, gikk ut på at det ble
overlatt til styret å bestemme hvordan
de skulle brukes innen prosjekt- og
kommunikasjon. Det kan hende det
blir bestemt en kontingentforhøyelse
på SI møtet i sommer, men den vil først
være gyldig fra juli 2016.

SIE-fondene ble også presentert. Det
er mange jenter som får støtte og kan
bli økonomisk uavhengige. En fra
Kenya takket Norgesunionen for
støtten hun hadde fått av Utdannings-
fondet som hadde reddet henne. Ut-
danningsfondet gjør at Norge er kjent
i SIE og spesielt i Afrika.

Søndagen startet med at Birthe
Sonne-Schmidt gjennomgikk alle års-
rapportene og statistikk fra dem.
Tyskland og Italia har hatt den største
økningen av klubber, så de fikk begge
Ekstensjonspris. Rwanda har hatt den
største økningen av enkelt-
medlemmer. Hun snakket også om
Twinningprogrammet som startet i
2007. Norge – Moldova startet opp
2008. Det er nå totalt 14 unioner og 17
land som er med i programmet. Vi skal
støtte opplæring, samarbeide om
prosjekt og hjelpe til med pengeinn-
samlinger. Hvert år skal det
rapporteres til SIE.  Samtlige unioner
har rapportert innen fristen (11.1.15).
Når det gjelder enkeltklubber, er svar-
prosententen altfor lav, og den siste
rapporten ble først sendt inn i mai.

Vinnerne av årets fotokonkurranse

ble presentert. Dere kan se bildene på
SIEs hjemmeside under «news». Det var
mange flotte bilder. Vi håper norske
soroptimister sender inn bilder neste
gang. 

Vi fikk en påminnelse om Open heart
– Open door programmet. Kort fortalt
er dette en genuin måte å reise på for
deg som soroptimist, men også for
familiemedlemmer.  På denne måten
kan man styrke sine vennskapsbånd
globalt.  Man kan bo hos andre, bli
guidet i ukjente byer, og man kan gjøre
det samme i Norge. Det kreves
medlemskap.  Hvis du er interessert, gå
inn på www.sorotpmisteurope.org eller
ta kontakt med
hkhknapgo@upcmail.nl. 

Før møtet ble avsluttet, ble det delt
ut «Best Practice Awards». Oslo-
klubben fikk førsteprisen under temaet
økonomisk selvstendighet. Det var
veldig morsomt å få utdelt diplomet. 

Det ble opplyst at det skal lages en
komité for 100 års markeringen i 2021.
SI er nå etablert i 130 land. Vår fødera-
sjon er 85 år gammel og har p.t. 24
unioner. SIE skal ha SI presidenten
2017-2019. Kandidatene kommer vi
tilbake til. Neste guvernørmøte blir 
9-10 juli 2016 i Sofia, Bulgaria. 

Det er alltid morsomt å være på
internasjonale møter. Man treffer igjen
gamle bekjente og får nye venner. Vi
har også lært enda mer om organisa-
sjonen og mangfoldet. Man blir virkelig
minnet om det internasjonale
aspektet.  Ord og forkortelser blir til
mennesker og fakta som gir mening og
innhold. Man får også tips om hvordan
komme seg til de Nordiske dagene i
Finland neste år – fly til Helsinki og så
tog til Imatra. Det var hyggelig å opp-
leve Lisboa sammen med soroptimister
i varmen og finværet. Festmiddagen
ble servert i en fiskerestaurant ved
Atlanterhavet, hvor vi ble underholdt
av to unge operasangere. 
Takk til SI Lisboa for et vel gjennomført
guvernørmøte!

AUD B. SKARE og GERD LOUISE MOLVIG

Smilende norske deltakere i Lisboa som fikk æren av å motta prisen for Best Practice
Award 2015 på vegne av Oslo-klubben; Agnes Vogt, Gerd Louise Molvig og Aud 
Baastrand Skare
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